CRATONE DANIŞMANLIK

İHRACAT FİNANSMANI
Alacak hesaplarının satın alınması /
Tedarikçinin yeniden finansmanı
kredisi

ALMAN, İSVEÇ VEYA AVUSTURYA
ECA'LARINDAN TEDARIKÇI KREDI
TEMİNİ

Sezer Koyun - İstanbul/Türkiye
m: +(90) 532 671 5822 e: sezerkoyun@cratone.com
Oğuz Dirlik - Hamburg/Almanya
m: +(49) 176 706 78190 e: oguzdirlik@cratone.com

ŞARTLAR VE KOŞULLAR
Tedarikçi kredi teminatı, ihracatçıların tek bir ihracat işleminden (malların teslimi veya hizmet
sunumundan) kaynaklanan ticari alacakları sigortalamasını sağlar
1 milyon ile 10 milyon avro arasında sözleşmeler
Yalnızca Euro cinsinden finans
Tedarikçinin vade ve kredi değerliliğine bağlı olarak yıllık% 3-7 ortalama faiz oranı
6 ila 60 aylık finansman, 2 yıldan fazla ise en az% 15 peşinat gerekli
Üç ayda bir veya altı ayda bir ödemelerle geri ödeme planı

POTANSİYEL MÜŞTERİLERİN PROFİLİ
Banka, genellikle genel bir genel derecelendirmeye tabi tutulduğundan, borçlanacak ithalatçı
finansal detay rakamlarına ihtiyaç duymamaktadır.
Bankanın kendisinden uluslararası bir kredi kontrolü yapılır. Ancak bazı istisnai durumlarda
ithalatçıdan finansal detay rakamları istenir.
Borçlunun (ithalatçının) yıllık cirosu şu anda 1 milyar Euro'nun altında olmalıdır.
Askeri veya savunma alanda iş yapan firmalar faydalanamazlar.

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
Mal/proje tanıtım dosyası
İthalatçı Şirket Bilgileri
Sözleşme maddi değeri
Depozito tutarı
Ara ödemelerin miktarı
Mal-hizmet teslim tarihi
Operasyona hazır olma tarihi
Forfaiting tutarı
Finansman süresi
Geri ödeme yapısı (altı aylık taksitler / üç aylık taksitler) --- Altı aylık taksitler tercih edilir
Teminat sağlayıcı (Euler Hermes Bund)

TEDARİKÇİNİN FAYDALARI
Uluslararası projelerde ticari ve politik risklerden kaynaklanan mali kaybın sınırlandırılması
Yüksek teminat oranları: politik risk% 85 - 95, ticari risk genellikle% 95
Uzun geri ödeme koşulları, zor ülkeler ve büyük projeler
Küçük ücretler - küçük projeler için de EURO veya sözleşme para birimi cinsinden garantiler

DİĞER ÇERÇEVE KOŞULLARI
Yatırım malları, ör. makineler, tıbbi cihazlar, yenilenebilir enerji ekipmanları için geçerlidir.
En az% 51'i ilgili ülke (Almanya, Avusturya ve İsviçre) menşeli mallar içeriktedir.
% 30 oranına kadarher tür hizmet bileşenini içeren projeler mümkündür.
Projelerde maksimum% 23 yerel maliyet mümkündür. (örneğin enerji projeleri için)

